
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 Публикувано на 11.08.2022 г.  

№, дата на 

получаване 
Въпрос Разяснение от УО 

№ 1 от 

28.07.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

Молим за разяснение по следния текст, от 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите: 

3. При условие, че кандидата няма подадени проектни 

предложения по обявените през 2022 г. процедури: 

3.1. № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. 

3.2 № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г. 

може да подаде и едно проектно предложение по процедура 

Максималният брой проектни предложения, които може да 

подаде кандидат община по четирите обявени процедури е 

две. 

Пример: Ако кандидатът подаде едно проектно предложение 

по процедура BG06RDNP001-7.021 – Вода, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.017 – Улици, той може да подаде 

още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност, той може да 

избере да подаде още едно проектно предложение по една от 

следните процедури - BG06RDNP001-7.021 – Вода или 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища, или BG06RDNP001-7.017 – 

Улици. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

4. При условие, че един кандидат има подадено проектно 

предложение по обявената през 2022 г. процедура № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да 

подаде и не повече от едно проектно предложение по 

процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. 

ВЯРНО ЛИ Е НАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ ПО 

НАСТОЯЩИЯТ ПРИЕМ ЕДНА ОБЩИНА МОЖЕ ДА 

ПОДАДЕ САМО ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ В 

УЛИЦИ, ИЛИ В ПЪТ, ИЛИ ВЪВ ВИК, А АКО 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОДАДЕ ВТОРИ ПРОЕКТ, ТО ТОЙ 

МОЖЕ ДА Е САМО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНСКИ СГРАДИ? 

 

№ 2 от 

28.07.2022 г. 

 

В т. 22 от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ 

ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ 

КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ 

УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г. в табличен вид са разписани 

критерии и методика за оценка на проектните предложения. 

Предвиденият максимален брой точки за Брой население, 

Отчита се сбора от населението само на населеното 

място/населените места, обслужвани от 

реконструираният/рехабилитираният път/пътища. В 

конкретният случай ще се отчита сбора от населението на 

населените места Стърмен и Ботров. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

което ще се възползва от подобрените основни услуги и 

обхвата на териториално въздействие е 30 точки. Уточнено е 

че се отчита сбора от населението само на населеното 

място/населените места, обслужвани от 

реконструираният/рехабилитираният път/пътища.  

Във връзка с разяснение на горепосочения критерий 

отправяме следното запитване: 

Общински път RSE 1003/Ботров-Стърмен-Бяла/ свързва 

населените места на гр. Бяла, с. Стърмен и с. Ботров. В 

предходен програмен период от Общински път RSE 

1003/Ботров-Стърмен-Бяла/ е рехабилитирана отсечката от гр. 

Бяла до с. Стърмен. Ако в настоящия прием се кандидатства 

за финансиране рехабилитацията на Общински път RSE 

1003/Ботров-Стърмен-Бяла/ за отсечката от с. Стърмен до с. 

Ботров при оценка на проектното предложение по показателя 

„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие„ ще 

се отчита сбора на населението на гр. Бяла, с. Стърмен и с. 

Ботров, тъй като рехабилитираният Общински път RSE 

1003/Ботров-Стърмен-Бяла/ обслужва трите населени места 

или ще се отчита сбора на населението само на с. Стърмен и 

с. Ботров, тъй като по настоящия прием ще се кандидатства за 

рехабилитация само на участъка от Общински път RSE 

1003/Ботров-Стърмен-Бяла/ в частта му между с. Стърмен и с. 

Ботров? 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 

№ 3 от 

29.07.2022 г. 

 

Уважаеми госпожи/господа, 

Моля за разяснения относно броя и вида на проектните 

предложения, които една община може да подаде общо по 

отворените за кандидатстване четири процедури по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г.: 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“; 

BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях“; 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“; 

BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“. 

1. Кандидатите общини могат да подават по едно проектно 

предложение по конкретна процедура. Ако са подали по 

няколко проектни предложение по една процедура, ще се 

разглежда последното подадено по време проектно 

предложение по конкретната процедура. Пример: Ако са 

подадени три проектни предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност, ще се 

разглежда последното подадено по време проектно 

предложение по процедура BG06RDNP001-7.020 - Енергийна 

ефективност. 

2.  

Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г.  

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

Въпросите, на които бихме искали да получим отговор са: 

1. Само по едно проектно предложение по всяка една от 

четирите процедури ли може да подаде една община-

кандидат? 

2. Подавайки по едно предложение по процедура, какъв е 

максималният броя на проектите, които една община може да 

подаде общо по четирите отворени процедури  и при какви 

условия?: 

 - ако една община подаде проект по процедура „Улици”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Пътища”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Улици”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Енергийна 

ефективност”, може ли да кандидатства и по процедурите 

„Пътища”, „Улици” и „Вода” и ако да - по всички тях, по част 

от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да 

подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Вода”, може 

ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, „Улици” и 
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„Енергийна ефективност” и ако да - по всички тях, по част от 

тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да подаде? 

 

Предварително Ви благодаря за отговора! 

 

№ 4 от 

01.08.2022 г. 

 

Добър ден! 

Община Чирпан има намерение да кандидатства по 

процедура № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА 

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ 

ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ 

КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ 

УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г. В тази връзка имаме следния въпрос: 

В т. 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретно проектно предложение” от 

насоките за кандидатстване по процедурата пише: 

„Максималният размер на общите допустими разходи за едно 

проектно предложение по процедурата не може да надхвърля 

левовата равностойност на 1 500 000 евро за един кандидат 

община.” 

В случай, че се кандидатства с проект в размер на 

максимално допустимите за финансово подпомагане разходи 

до 1 500 000 евро, е необходимо да се представи финансов 

анализ. Въз основа на него оценителната комисия ще  

прецени дали проекта ще генерира нетни приходи. В случай, 

че се установи генериране на нетни приходи, то процента на 

финансиране ще се определи съгласно представения 

финансов анализ. В този случай ще бъде необходимо 

кандидатът да осигури разликата между пълния размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 

финансовата помощ. 

Ако при извършените от оценителната комисия проверки се 

установи, че след извършване на инвестицията проектът няма 

да генерира нетни приходи, то финансирането е в размер на 

100 % от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекта. 

Преди извършването на оценка на финансовия анализ не 

може да се установи размера на самофинансиране.  
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Същевременно в следващата т. 10 „Процент на 

съфинансиране” е указано, че „Максималният размер на БФП 

е в размер 100% от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекта, ако допустимите 

за финансово подпомагане разходи не надхвърлят левовата 

равностойност на 1 000 000 евро съгласно чл. 61, параграф 7 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013.” От така разписаните 

указания да разбираме ли, че ако Община Чирпан 

кандидатства с проект с обща стойност на допустимите 

разходи 1 500 000 евро, при положение че проекта не 

генерира приходи,  БФП ще бъде в размер на 1 000 000 евро, а 

останалите 500 000 евро ще бъдат собствено финансиране 

или БФП ще бъде в размер на 1 500 000 евро? 

Предварително благодаря!  

 

№ 5 от 

02.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Имам питане във връзка с обявените 4 процедури: 

Запознавайки се с насоките за кандидатстване е ясно, че може 

да се кандидатства с 1 проект за енергийна ефективност и 1 

проект от другите три процедури - улици или пътища или 

вода. 

Ако не кандидатстваме с проект за енергийна ефективност, с 

проекти по колко от останалите 3 процедури можем да 

кандидатстваме – само по една, по две или и по трите? 

 

 

В случаите, когато кандидатът не подаде проектно 

предложение по процедура „Енергийна ефективност“, същият 

има възможност да подаде само едно проектно предложение 

по една от следните процедури – „Вода“, „Пътища“ или 

„Улици“. 
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 Публикувано на 21.10.2022 г.  

№ 6 от 

10.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2022 г. и т.11.1 от 

Критериите за допустимост на кандидатите в Условията за 

кандидатстване, възможно ли е: 

1. Една община да подаде две проектни предложения по 

подмярка 7.2. - едно по Улици и едно по Вода 

2. Една община да подаде три проектни предложения по 

подмярка 7.2. - едно по Улици, едно по Пътища и едно по 

Вода; 

При условия, че няма да подава проектно предложение по 

Енергийна ефективност 

 

1. Не е допустимо. 

2. Не е допустимо. 

3. Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 от 

15.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

имаме няколко въпроса, които отправяме към Вас: 

За дейностите по процедури BG06RDNP001-

7.019, BG06RDNP001-7.017 и BG06RDNP001-7.021 може ли 

да кандидатстваме с нови проекти, при условие че вече имаме 

одобрено финансиране  по тези процедури?  

 

Да, може. 

Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г. 
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№ 8 от 

17.08.2022 г. 

 

Здравейте! 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА 

моля за разяснения. 

1. Съгласно Раздел 13.1: Допустими дейности от условията за 

кандидатстване допустима дейност е „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях“. В раздел Дефиниции са дадени определения за 

съоръжения – „Съоръжения, съгласно § 1, т. 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗП, където са изброени: 

водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; 

подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; 

укрепителните и водоотвеждащите устройства и 

пречиствателните съоръжения“ и за принадлежности - 

пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; 

крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните 

площадки за краткотраен отдих; енергозахранващите и 

осветителните съоръжения; предпазните огради, 

направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; 

защитните огради и другите технически средства“. В § 1, т. 2 

от допълнителните разпоредби на ЗП е записано, че „Земно 

платно“ е част от повърхността в обхвата на пътя, върху 

която са разположени: платното (платната) за движение; 

разделителните ивици; банкетите; тротоарите; 

разделителните и направляващите острови; зелените площи; 

1. Не може улица и път да съвпадат. В случай, че е общински 

път, който минава през населено място ще бъде допустимо за 

подпомагане и изграждането на тротоарите. 

2. В т. 12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от УК е предвидено: „Подпомагат се проекти, 

ако инвестиционните проекти включват изграждане на 

защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура.“ 

Условието в т. 12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от УК е предвидено поради изискване по 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. „Дейностите за 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към 

тях са допустими за подпомагане ако са от указаните 

общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за 

утвърждаване списък на общинските пътища и ако в 

техническата документация е предвидено изграждането и 

полагането на подземни мрежи за широколентов интернет“. 

В случай, че пътя, за който е изготвен инвестиционният 

проект минава и през населено място ще е необходимо да 

бъде предвидено изграждане на защитни тръби и защитени 

шахти, положени в подземна инфраструктура, в случай, че 

няма вече изградени такива. 
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крайпътните отводнителни и предпазни окопи; откосите; 

бермите и другите конструктивни елементи на пътя“, а в 

Раздел Дефиниции от УК е записано, че тротоар е 

„Изградена, оградена или очертана с пътна маркировка 

надлъжна част от пътя или улицата, ограничаваща платното 

за движение и предназначена само за движение на 

пешеходци“.  

Въпросът ми е следният: Допустимо ли е изграждането на 

тротоари в границите на населеното място, където 

общинският път съвпада с улица?  

2. В Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, 

подраздел I. Финансовата помощ по настоящата процедура се 

предоставя...т. 12. Подпомагат се проекти, ако 

инвестиционните проекти включват изграждане на защитни 

тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура. Посоченото условие кореспондира с чл. 19, 

ал.3. от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. и беше изискване при 

приема на проекти по  Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните. Тогава беше дадено 

разяснение, че посоченото условие е в изпълнение на 

Националната стратегия за развитие на широколентовия 

достъп 2012-2020 г., която ще гарантира широколентов 

достъп от следващо поколение в общинските центрове в 

селските райони и се работеше, съгласно Наредба  35 от 

30.11.2012 г.  за правилата и нормите за проектиране, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни 

електронни съобщителни мрежи и прилежащата им 

инфраструктура, като тогава беше недопустимо изграждане 

на защитни тръби и шахти в границите на населените места.  

Въпросите ми са следните: 

2.1. Дали във връзка с Приоритет 8 Дигитална свързаност на 

Националната програма за развитие България 2030 отново се 

изисква инвестициите да включват задължително защитни 

тръби и защитени шахти, положени в подземна 

инфраструктура?  

2.2. Ако да, има ли допълнителни условия при включването 

на подобна инвестиция, като например условия за изграждане 

на защитни тръби и защитени шахти само ИЗВЪН границите 

на урбанизираната територия или И В границите на 

населените места, при положение че общинският път съвпада 

с улица? 

№ 9 от 

30.08.2022 г. 

 

По процедури BG06RDNP001-7.019,  BG06RDNP001-7.017 и 

BG06RDNP001-7.021 може ли да кандидатстваме с нови 

проекти, при условие че вече имаме одобрено 

финансиране  по тези процедури? 

Да, може. Виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

№ 10 от 

31.08.2022 г. 

 

Здравейте! 

Моля да ни отговорите на следните въпроси: 

За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, № 

BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да 

кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече 

Да, може. Виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

имаме одобрено финансиране по тези процедури. 

Предварително благодаря! 

 

 

 

 

№ 11 от 

7.09.2022 г. 

 

За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, № 

BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да 

кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече 

имаме одобрено финансиране по тези процедури. 

Предварително благодаря! 

 

Да, може. Виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

№ 12 от 

9.09.2022 г. 

 

Уважаеми представители на УО на ПРСР 2014-2020, 

На 31 август 2022 г. Звеното за управление на Национална 

селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе информационен семинар 

за възможностите за подкрепа на общините от селските 

райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020. 

По време на събитието към представителите на 

Управляващия орган бяха зададени въпроси по отворената 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.019 «Пътища» по подмярката, на които не 

бяха намерени отговори в утвърдените насоки за 

кандидатстване.  

В тази връзка, ЗУ на НСМ обобщи постъпилите въпроси 

от участниците, които предоставяме на Вашето внимание 

и за които бихме искали да получим отговори: 

1. В Насоките за кандидатстване по процедура № 

1. В т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и в т. 21 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ ще бъде направено изменение в УК по 

процедурата, аналогично на изискванията в процедура № 

BG06RDNP001-7.017 – Улици, след извършване на промяна в 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

BG06RDNP001-7.019 - Пътища е посочено, че се 

„подпомагат, ако под терена, в който ще се изпълнят 

дейностите по проекта, са изградени или реконструирани 

водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) 

или не се предвижда да се изграждат или реконструират 

ВиК системи за период от седем години, считано от датата 

на сключване на административния договор“. Поради 

идентичността на изискването с това по процедура № 

BG06RDNP001-7.017 – Улици, моля: 

1.1. да уточните периодът, за който това изискване следва да 

бъде спазвано? 

1.2. да уточните моментът, от който това изискване следва да 

бъде спазвано - датата на въвеждане в експлоатация на 

инвестицията по сключения административен договор или 

датата на сключване на административния договор? 

Предварително бихме искали да благодарим за ясните и 

конкретни отговори, които ще допринесат за по-точното 

разбиране на изискванията по процедурата от 

потенциалните бенефициенти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Публикувано на 23.11.2022 г.  

№ 13 от 

21.09.2022 г. 

 

Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ възникват 

1. Да, допустимо е. Съгласно чл. 5, ал. 6а от Закона за 

пътищата - При изграждане на нови пътища или 

реконструкция на участъци от съществуващи, с изключение 

на автомагистралите и скоростните пътища, успоредно на 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

следните въпроси: 

1. Допустимо ли е да се изгради велоалея в рамките на път, на 

който не е имало съществуваща велоалея? 

2. Допустимо ли е проектът да включва единствено 

изграждане на велоалея? 

3. Допустимо ли е изграждане единствено на велоалея и 

осветление? 

платното за движение от двете страни могат да се изграждат 

велосипедни алеи. При реконструкция на съществуващите 

пътища велосипедните алеи се изграждат върху стабилизиран 

банкет. При строителство на нови пътища велосипедните 

алеи се включват в обхвата на пътното платно. 

Велосипедните алеи се отделят от платното за автомобилно 

движение с открит бордюр и/или предпазна ограда. 

2. Не е допустимо. В т. 5 от т. II. „Финансовата помощ по 

настоящата процедура не се предоставя“ от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ от УК е предвидено, 

че „Финансовата помощ по настоящата процедура не се 

предоставя за проекти, които включват само принадлежности 

и съоръжения за дейността строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях, с изключение на 

енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела.“. 

3. В текста на т. 5 от т. II. „Финансовата помощ по 

настоящата процедура не се предоставя“ от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ от УК е предвидено 

изключение за проекти, които включват само дейности за 

енергозахранващи и осветителните съоръжения и тела. Т.е. от 

описаните във въпроса дейности, е допустимо проектното 

предложение да съдържа като самостоятелна дейност 

единствено изграждане на енергозахранващи и осветителните 

съоръжения и тела. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 

 

№ 14 от 

23.09.2022 г. 

 

Относно: Искане на разяснения във връзка с Условия за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И 

СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ 

ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ 

МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

във връзка с предоставената възможност за искане на 

разяснения по Условията за кандидатстване по 

горепосочената процедура, моля да разясните следното: 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България 

„Територия на населеното място е селищната територия, 

определена от строителните му граници, и извънселищната 

територия, определена от границите на землището“. В тази 

връзка, моля да потвърдите че в случай на интервенция върху 

В описания случай, населението за съответното населено 

място ще бъде отчетено при оценката по Критерий 4 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално въздействие“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

общински път, който попада в землището на населено място, 

но не и в строителните му граници, на проектното 

предложение ще се присъдят точки по Критерий 4 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално въздействие“, отчитайки 

населението на съответното населено място. 

№ 15 от 

05.10.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

Община Аксаково възнамерява да кандидатства по процедура 

№ BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И 

СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ 

ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ 

МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

с проектно предложение за рехабилитация на участък от 

общински път, по който има вече изградена подземна тръбна 

мрежа и кабелни шахти от „Булстатком“ ЕАД, в рамките на 

проект „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и 

изтегляне на оптичен кабел на територията на община 

Аксаково“. 

Молим за разяснение по текста от Условията за 

Не е необходимо, да се изгражда второ дублиращо се трасе. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

кандидатстване по процедурата:  

„Р. 13.2 Условия за допустимост на дейностите  

т.12. Подпомагат се проекти, ако инвестиционните проекти 

включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, 

положени в подземна инфраструктура.“ 

Необходимо ли е да предвиждаме второ дублиращо трасе и 

шахти в този конкретен случай? 

№ 16 от 

11.10.2022 г. 

 

Здравейте, 

В критерий 4 от Критерии за подбор на проектни 

предложения с включени инвестиции за строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях, е поставено условие за директна свързаност 

(Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, 

която осигурява директна свързаност на населено място с 

по-висок клас пътища.). Пътят който ще се ремонтира, 

предмет на проекта е DOB2 I 00/lll-3 категория и осигурява 

връзка на населени места с Републикански път II-71- втора 

категория, през 400 метрова отсечка от път 7106 също трета 

категория. Реално пътният участък обект на ремонта започва 

от кръстовището с път 7106. Въпросът ни е ще ни бъдат ли 

присъдени точки по критерий 4. 

Благодаря 

 

В указанията към Критерий 4 „Изграждане и/или 

реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна 

свързаност на населено място с по-висок клас пътища“ е 

описано при кои условия ще се счита, че инвестицията 

съответства на критерия, и по-конкретно: 

1. „За съответствие с критерия следва да се докаже, че 

пътят, върху който се реконструира/рехабилитира 

участъка осигурява директна свързаност на населеното 

място с път от по-висок клас“. 

както и: 

2. „Съответствие се критерия се признава и в случаите, 

когато реконструираната/рехабилитираната отсечка се 

намира в участък от пътя, който не е директно свързан 

с път от по-висок клас“. 

В случай, че описаният от Вас път отговаря на посочените в 

критерия условия и това е видно от представените към 

проектното предложение документи, проектното 

предложение ще получи точки по критерии 4. 

№ 17 от 

13.10.2022 г. 

Нашата община имаше желание да подготви проектно 

предложение по обявената процедура за прием на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА. На 23.09.2022 

От УО на ПРСР 2014-2020 г., са предприети действия по 

удължаване на срока за прием на проектни предложения по 

Процедура № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 г. публикувахте нови отговори на постъпили въпроси по нея. 

За жалост установяваме поредната промяна в начина на 

оценка на проектите. Предвид постоянната промяна в 

условията за присъждане на точки по критериите за подбор, у 

нас възниква чувство на несигурност за подготовка на 

проектното предложение, което да бъде класирано и 

одобрено, и затова се отказваме да кандидатстваме по 

процедура № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА. 

Условията за кандидатстване позволяват да се подадат само 

две проектни предложения, от които едното следва да е по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – 

ЕНЕРГИЙНА ЕФВКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

Взели сме решение да кандидатстваме по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА. Напомняме, че 

общините са възложители по Закона за обществените 

поръчки и ние сега ще трябва да възлагаме проектиране, 

както и подготовка на проектно предложение, а се изисква 

време. По-голямата част от срока за подготовка и подаване на 

проектно предложение е изтекъл. 

Предвид гореизложеното, моля да удължите срока за 

подаване на проектни предложения по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ 

ПОДБОР № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА с минимум 2 

месеца. 

№ 18 от 

14.10.2022 г. 

 

Здравейте, 

Моля за Вашето разяснение по следните два въпроса във 

връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 
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BG06RDNP001-7.019 - Пътища  

Кандидатът разработва проект за реконструкция на участъци 

от общински пътища, преминаващи през землищата на 4 

населени места, с който иска да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата. 

Въпрос 1: 

Моля да уточните как ще се отчита сбора на населението за 

получаване на точки по Критерий №5 „Брой население, което 

ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие“ от Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения към УК по процедурата в тази 

или аналогична ситуация. 

Въпрос 2: 

С какъв документ следва да се докаже, че описаните участъци 

от общински пътища – обект на реконструкция по обекта, се 

намират на територията на землищата на 4 населени места? 

 

 

 

 

 

 

1. В текстовете към подкритерии от 5.1 до 5.5 към 

Критерий 5 „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на териториално 

въздействие“ са указани условията за съответствие с 

критерия, а именно: 

Отчита се сбора на населението само за 

населеното/населените места,  на територията на която се 

изпълнява инвестицията. 

Т.е. в описания от Вас проект за реконструкция на участъци 

от общински пътища, преминаващи през землищата на 4 

населени места и в случай, че на територията на всички 4 са 

предвидени дейности по реконструкция на участъци от 

общински пътища, за целите на прилагане на критерия ще 

бъде сборувано населението на всички 4 населени места. 

2. За доказване съответствието на инвестицията с 

изискванията на Критерии 5 „Брой население, което ще се 

възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие“, могат да бъдат предоставени 

следните графични документи: 

Извадка от общия устройствен план на общината, или 

извадка от одобрени регулационни или кадастрални планове 

или други графични материали, вкл. разпечатка от ГИС на 

МРРБ с ясно отбелязани/маркирани участъци от 

пътя/пътищата, които са обект на настоящото проектно 
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предложение и ясно отбелязани/маркирани граници на 

землището/землищата на населените места, в които ще се 

изпълнява инвестицията. 

Посочените документи следва да са заверени от 

правоспособно лице (проектант или главен архитект на 

съответната община) и кандидата. 

Публикувано на 19.12.2022 г. 

№ 19 от 

27.10.2022 г. 

Здравейте! 

Забелязах, че при попълването на Приложение 7 „Основна 

информация за ПП“ в т. 2.2. „Общ размер на разходите по 

проекта“ е въведено ограничение „До левовата равностойност 

на 600 000 евро без ДДС (1 173 480 лева)“ и не може да се 

попълни по – висока от зададената стойност в лв. Моля да 

обясните това техническа грешка ли е или има промени по 

предварително зададените критерии от 1 000 000 евро на 

кандидат община? 

Благодаря предварително! 

С приетото изменение на Насоките за кандидатстване по 

процедурата, е отстранена техническата грешка в „Основна 

информация за Проектното предложение“ и приложението е 

публикувано в съответната процедура в ИСУН. 

№ 20 от 

08.11.2022 г. 

Здравейте, 

 

Моля за Вашето разяснение по следните въпроси във връзка с 

Процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.019 - Пътища 

 

Въпрос 1: 

В списъка с наименованията на активите, дейностите и 

услугите, за които са определени референтни разходи 

(Приложение №5 към УК), като вид дейност е посочена 

„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища, съоръженията и принадлежностите към 

 

 

 

 

 

Въпрос 1: В съответствие с официалната дефиниция заложена 

в Закона за устройство на територията за „реконструкция и 

основен ремонт“ на строежи, дефиницията за „основен 

ремонт на съществуващ общински път“ е относима към 

дейностите и услугите, за които са определени референтни 

разходи, описани в Приложение №5 към Условията за 

изпълнение.  
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тях“. Кандидатът разработва проект по процедурата, но 

съгласно разпоредбите на ЗУТ и поднормативната база, видът 

на строежа на общинския път е „основен ремонт“, а терминът 

„рехабилитация“ вече не се ползва в нормативната уредба и 

използването му е предмет на забележки от РДНСК. 

 

В тази връзка моля за Вашето пояснение дали „основен 

ремонт на съществуващ общински път“ се включва в 

дефиницията на референтен номер 1 от Приложение №5 или 

за такъв вид дейност трябва да се прилагат изискванията на 

т.9-12 от Раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от 

УК за обосноваване на заявените за финансиране разходи – 

пазарни консултации. 

 

Въпрос 2: 

В секция „Прикачени електронно подписани документи” в 

ИСУН от формуляра по процедура BG06RDNP001-7.019 - 

Пътища се изисква „Извадка от общия устройствен план на 

общината  с ясно отбелязани/маркирани участъци от улиците, 

които са обект на настоящото проектно предложение“ вместо 

Извадка от „Общия устройствен план на общината с ясно 

отбелязани/маркирани участъци от пътя/пътищата, които са 

обект на настоящото проектно предложение“, както би 

следвало да бъде съгласно т.1 от Раздел 24.2 Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор 

на проектни предложения към УК. 

 

Моля за Вашите указания какъв документ следва да се 

прикачи в ИСУН с цел доказване на заявения брой точки по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2: Във формуляра по процедура BG06RDNP001-7.019 

– Пътища в ИСУН е допусната техническа грешка, като 

същата е отстранена след индикиране на грешката. 

Към настоящия момент, във формуляра е заложен следният 

текст: „Извадка от общия устройствен план на общината с 

ясно отбелязани/маркирани участъци от пътя/пътищата, 

които са обект на настоящото проектно предложение“, в 

съответствие с Условията за кандидатстване. 
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критерий 3 и критерий 4 по тази процедура. 

 

Въпрос 3: 

Съгласно т.21 от Раздел 24.1 Списък с общи документи към 

УК, кандидатът трябва да представи „Декларация от кмета на 

общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите 

по проекта, са изградени или реконструирани 

водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) 

или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК 

системи за период седем години считано от датата на 

сключване на административния договор. Представя се във 

формат „doc“ или „docx“ или „pdf” или „jpg”, а когато 

проектното предложение се подава от упълномощено лице - 

във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кмета на 

общината“. 

При прикачване обаче на документа във формат „doc“/„docx“ 

в ИСУН, формулярът докладва за следната грешка: 

„Документът „Декларация от кмета на общината, че под 

терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са 

изградени или реконструирани водоснабдителните и/или 

канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се 

изграждат или реконструират ВиК системи за период седем 

години считано от датата на сключване на административния 

договор.” в секция „Прикачени електронно подписани 

документи” е с невалидно разширение. Валидни разширения - 

.pdf, .jpg.“ 

 

Моля да направите съответните корекции в ИСУН за 

прикачване на електронни документи във формат 

 

 

Въпрос 3: Вследствие на установения пропуск за документа 

по т. 21 от Раздел 24.1 Списък с общи документи от 

Условията за кандидатстване, в ИСУН е добавена 

възможност за прилагане на документа в следните формати: 

„doc“ или „docx“ или „pdf” или „jpg”. 
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„doc“/„docx“, както е съгласно УК. 

№ 21 от 

15.11.2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,  

Във връзка с обявената процедура за прием на проектни 

предложения по процедура №BG06RDNP001-7.019 – 

ПЪТИЩА моля за отговор по следния казус: 

Община Павликени има сключен договор за БФП с ДФЗ 

№04/321/001526 от 06.12.2013г. за финансиране на обект 

Общински път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – 

Дъскот - Паскалевец - Граница общ. /Павликени - Велико 

Търново VTR1012/, като за същият мониторинговият период 

е изтекъл на 06.12.2018г. Гаранционните срокове по 

изпълнените строително-монтажни работи са изтекли. 

Съгласно т.II. от Раздел 13.3 от Условията за кандидатстване, 

безвъзмездната финансова помощ не се предоставя за 

финансиране на разходи, които вече са финансирани със 

средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на 

Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), 

както и с други публични средства, различни от тези на 

Под обект/и се има предвид реконструкцията на една и съща 

отсечка от пътя. Ако кандидатствате за реконструкция на път, 

но в проекта не е включена реконструираната част от пътя, 

съгласно договор за БФП с ДФЗ №04/321/001526 от 

06.12.2013г. то ще бъде допустимо да се предостави 

финансиране по настоящата процедура. 
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бенефициента и са за същия обект/и. 

Съгласно чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 

дадена операция може да получава подкрепа от един или 

няколко европейски структурни и инвестиционни фонда или 

една или няколко програми, както и от други инструменти на 

Съюза, при условие че разходната позиция, включена в 

искане за плащане за възстановяване на средства от един от 

европейските структурни и инвестиционни фондове, не 

получава подкрепа от друг фонд или инструмент на Съюза, 

или подкрепа от същия фонд по друга програма. 

Според нас, цитираните по-горе разпоредби ограничават за 

един и същи разход извършен за определена инвестиция да се 

кандидатства за финансова помощ по различни финансови 

инструменти. 

Въпросът ни е,  допустим ли е за подпомагане част от същия 

обект по процедура № BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА? 

№ 22 от 

01.12.2022 г. 

Здравейте, имам следния въпрос, касаещ по същество всички 

отворени процедури по подмярка 7.2 

Общината ни ще кандидатства с проект за рехабилитация на 

улица в общинския ни център. Подадохме искане за издаване 

на Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като 

недвижима културна ценност, съгласно УК по процедурата. 

В отговор, получихме удостоверение от НИНКН, в което 

статута на улицата предмет на проекта НЕ Е определена като 

„недвижима културна ценност“ и НЕ Е записано, че се 

намира в границите и охранителните зони на такава, съгласно 

чл.79 от ЗКН 

В удостоверението е записано, че в центъра на населеното 

място има регистриран обект „селищна могила“, който има 

В т. 7, т. 8 и т. 9 от Раздел 13.2  „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване, са описани 

изискванията и документите, които следва да бъдат 

приложени/представени към проекти, само в случай на 

инвестиции, които включват обекти недвижими културни 

ценности. 

В тази връзка, за инвестиции насочени към обекти, които не 

са определени като недвижима културна ценност в 

Удостоверението от НИНКН за статута на обекта, не се 

изисква изпълнение на условията по т. 7, т. 8 и т. 9 от Раздел 

13.2, вкл. и съгласуване с Министерството на културата с 

писмено становище и заверка с печат върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на 
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статут на паметник на културата от национално значение и 

съществува възможност, в границите на улицата, предмет на 

проекта, да са разположени нерегистрирани до момента 

археологически обекти, притежаващи статут на културни 

ценности, съгласно чл.146 ал.3 от ЗКН.  

Тъй като съществува възможност навсякъде на територията 

на Република България да има нерегистрирани до момента 

археологически обекти, притежаващи статут на културни 

ценности, законовите изисквания за идентификация и 

регистрация на такива обекти са регламентирани в Глава V, 

раздел I и II на ЗКН, а законодателя не е въвел задължително 

изискване за съгласуване с Министерството на културата с 

писмено становище и заверка с печат върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на 

глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти за всички обекти, а само за 

онези, които имат статут на културна ценност.  

Във връзка с посоченото, моля за вашия отговор, по всички 

отворени процедури по подмярка 7.2 - следва ли да се 

представя  съгласуване с Министерството на културата с 

писмено становище и заверка с печат върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на 

глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти в случай, че съгласно 

Удостоверението за статута на обекта като недвижима 

културна ценност, обекта, предмет на проекта /път, улица, 

водопровод, водоизточник, сграда/ НЯМА статут на културна 

ценност и НЕ Е разположен в границите и охранителните 

зони на културна ценност? 

глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти. 
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